
 

 

 

 

Felix atya látogatása 

Vannak ismerőseink, 

akik miután egyszer meglátogatták Szentjobbon a Szent 

István Szociális Központot, ide mindig szívesen jönnek 

vissza és érdeklődéssel kísérik az itt nevelkedő gyermekek 

sorsát. A gyerekeket név szerint ismerik és amikor csak 

lehetőség van rá meglátogatját őket. 

Ilyen  kedves visszajáró barátunk a Felix atya is. 

Georg Wilfinger Apát úr egyszer elhozta magával, amikor 

szokásos látogatását tette otthonunkban és azóta szívesen 

jön el ahányszor csak a tanulmányai, vagy a templomi 

szolgálata megengedik. A gyerekek nagyon kedvelik, hiszen szeret velük együtt 

játszani, közvetlen és nagyon barátságos mindenkivel.  

Felix atya úgyszintén beismerte, hogy 

nagyon jól érzi magát Romániában, mert itt 

kicsit úgy érzi magát mint otthon Burkina 

Faso-ban. Itt is a gyerekek  körülrajongják 

az embereket és szívesen játszanak velük.  

Központunk életében mindig öröm, 

amikor Georg Wilfinger apát úr és vendégei 

látogatnak el hozzánk. Ilyenkor a szokott 

lefekvési idő is kihúzódik és jól esik a 

gyerekeknek még este későn  játszani meg 

nassolni 

a 

sötétben 

a kút körül. 2021 Július 18 és 20 között sikerült a hosszú idő 

után újra találkozni. Vendégeink meglátogatták 20-án Böcskei 

László Püspökatyánkat is, aki nagy vendégszeretettel fogadott 

minket.  

Köszönjük a 

látogatást, a 

kedvességet, a 

közvetlenséget és 

sok szeretettel 

várjuk vissza 

barátainkat egy kis 

UNO partyra. 
Szerafina n. 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 

    30 szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



Kikapcsolódás az Aquaparkban 

 

Csütörtökön, 2021 Július 22-én, került sor azon élménydús 

kirándulásra, amelyet a Zöld Berek (Catunul Verde) Alapítvány támogatott 

a President Aquapa  rkba. Központunkból egy kisbusz szállította el a 

gyerekeket és azon alkalmazottakat, akik elkísérték őket erre a napra. A helyszúnek csatlakoztak hozzánk a 

tenkei iskola roma gyermekei és a Biharpüspöki Szociális otthon gyermekei is. Az Aquapark igazán sok 

lehetőséget nyújtott a kikapcsolódásra, a pancsolásra. Minden korosztályú gyerek és fiatal megtalálta a 

megfelelő, sok adrenalint igénylő csúszdát. Mindenki nagyszerűen érezte magát.  

Hálás köszönet a Zöld Berek Alapítványnak és vezetőjének Georgeta Szabónak, ezért a szuper jó 

napért!  

István beszámolója: Ma 9.00-kor indultuk el Váradra a President Aquaparkba strandolni. Mikor 

megérkeztünk átöltöztünk, majd mentünk a medencébe. Nagyon jól éreztem magamat. Mikor megláttam 

milyen hatalmas csuszdák vannak, azt hittem ott helybe szívinfartust kapok. Először nem mertem lecsúszni, 

de miután kipróbáltam, volt bennem bátorság és többször is lecsúsztam.  

Késöbb Georgeta hozott nekünk ebédet, ami 

nagyon finom volt. Köszönyjük neki ezt a mai 

napot, hogy 

megszerveszte 

nekünk. 

Nagyon jól 

éreztük 

magunkat és 

még remélem, 

hogy lesz még 

ilyen napunk 

máskor is! 

 


